Voorwoord
Onze Foto Expo in V.C. De Fakkel was een groot sukses dit jaar en we hebben reeds een andere
tentoonstelling in het vooruitzicht, maar hieronder meer.
Onze bijeenkomsten blijven nog altijd even leuk, vooral dan als we een praktijkavond inrichten,
zoals je wel zal gezien hebben in onze blogposts. We hebben ook terug een leuke daguitstap
gemaakt met als thema 'Den Grooten Oorlog', een heel leerrijke uitstap, maar dat relaas moet nog
geschreven worden.
Onze club is ondertussen ook weer mooi gegroeid en er blijven geinteresseerden bij komen.... Ik
denk dat we nu eindelijk de eerste 7 moeilijke jaren achter de rug hebben.

Foto Expo in WZC Wackerbout
Jawel, onze Foto Expo in V.C. De Fakkel was zodanig een sukses dat ook WZC Wackerbout ons
gevraagd heeft om onze fotos uit te hangen in het kader van 'Kunst in eigen huis'.
Dit hebben we natuurlijk direkt aanvaard en is ook een ware opsteker voor onze leden én de club
dat we zo nog meer (h)erkenning krijgen binnen Bredene.
Deze expo zou de ganse zomerperiode duren, tot begin september, dus hou onze blog, en de
kranten, in de gaten, Fotoclub ObjektiV gaat op zomertournee !

Nieuwtjes
In deze nieuwsbrief wél veel nieuwtjes want Photokina is er terug ! En wat voor een nieuws.
Nikon komt met een update voor z'n fullframe reeks, nl de D750. Volgens enkelen zou dit de beste
zijn die Nikon al uitgebracht heeft. (los vh feit dat hij minder megapixels heeft dan de D810)
Canon kan natuurlijk niet achterblijven en zou naar verluid komen met een update van de 7D.
In het kamp van de mirrorless cameras komt Fuji uit met de opvolger van z'n suksesvolle X100
reeks, de X100T. Ook hun superieure 56mm f/1.2 lens voor de X-reeks met verwisselbare lenzen,
krijgt een update.... of is het een truukje?
Ook Sony komt met nieuwigheden, vooral op het vlak van de cameras die je kan gebruiken in
combinatie met je smartphone. Vorig jaar kwamen ze uit met de QX10 en QX100 die maar een

matig onthaal kregen van het publiek. Nu komen ze met een geupdate versie, de QX1 die deze
keer een APS sensor heeft én daarop kun je gebruik maken van alle verwisselbare E-mount
lenzen van Sony. Hopelijk hebben ze hier meer sukses mee.
Van Olympus komt er, zoals gewoonlijk elk jaar, een update van de PEN-reeks cameras, deze
keer genaamd de E-PL7. En volgens geruchten zou er een firmware update komen voor hun
topmodel, de OM-D E-M1, waardoor deze ook films kan opnemen in het 4k (4x FullHD) formaat.
Zo staat de Panasonic GH4 niet meer alleen met het kunnen opnemen van 4k.
Panasonic blijft echter ook niet stilstaan en brengt voor hun GH4 ook een firmware uit waardoor
dit model nog beter wordt voor de 4k filmer. En om een beetje Sony te counteren met hun
suksesvolle RX100-reeks cameras (die nu al aan hun 3e generatie zitten), brengt Panasonic de
LX100 uit. Een model die kwa lens en mogelijkheden evenwaardig is aan de RX100, maar met het
verschil dat er een m43 sensor in zit die 2x groter is dan de 1-inch sensor die er in de RX100 zit.
En dat voor quasi dezelfde prijs !

Hou er rekening mee, dit is bijlange niet alles wat er als nieuws is. De beurshallen waar Photokina
zijn vergelijkbaar met het Heizelpaleis, maar dan.... nogmaals 3x a 4x groter !!!

Blog
Hieronder een resume van de recentste artikelen op onze blog.

Stemming thema
'Winter'
Op donderdag 17 april was er terug
de 2-maandelijkse stemming van één
van onze lopende themas. Deze keer
ging het over het thema 'Winter', iets
waar we dit jaar niet al te veel van
gezien hebben en al zeker geen
sneeuw. Een lastig thema dus.
Read more.

Tentoonstelling in
WZC Wackerbout,
Bredene
Sinds 9 juli hebben we terug een
tentoonstelling van fotos door onze
leden. Deze is vrij toegankelijk in het
woonzorgcentrum Wackerbout,
Duinenstraat 106, 8450 Bredene.
Deze tentoonstelling loopt nog tot 9
september.
Read more.

Stemming thema
'Oude mensen'
Op donderdag 19 juni was er terug de
2-maandelijkse stemming van één
van onze lopende themas. Deze keer
ging het over het thema 'Oude
mensen', iets waar sommigen in de

club smakelijk om moesten lachen
toen ik het aankondigde.
Read more.

Stemming thema
'Reflecties'
Op donderdag 14 augustus hadden
we zoals gewoonlijk terug een
stemming van het afgelopen thema,
wat deze keer 'Reflecties' betrof. In
tegenstelling tot de vorige keer
hadden we nu wél meerdere
kandidaten met fotos.
We hadden echter +- de helft van de
fotos die niet genomen waren binnen de 4 maanden dat dit thema liep. Op algemeen verzoek
hebben we dan beslist om de stemmingen telkens in te delen in 2 categorieën : fotos genomen
tijdens de voorbije 4 maanden en fotos genomen daarbuiten. Zo zullen we nu telkens 2
stemmingen én 2 winnaars hebben. Gejuich alom!
Read more.

